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 סיעת העבודה הישראליתן מטעם טיעו עיקרי

)להלן: ית אל, מתכבדת סיעת העבודה הישרתהמרכזי בחירותר ועדת הבהתאם להחלטת כב' יו"

 .את עיקרי הטיעון מטעמההגיש ל( העבודה תסיע

, 1ורגנת של המשיבה התקיימה פעילות מא 9.4.19שנערכו ביום  21-בבחירות לכנסת ה .1

את המתרחש  ובשמעבתיעוד חזותי הקליטו ה הוצבו מצלמות שרת, במסגיכודפלגת הלמ

פיות הוא שאלה הוצבו ביישובים ן קלתף לכל אותהמשו .רץנות ברחבי האבקלפיות שו

 . שונים במגזרי המיעוטים

אשר שונות תלונות דת הבחירות המרכזית חשיפת המקרה, הוגשו לוועבעקבות  .2

 דלקמן:את החלטתו כהבחירות ראש ועדת -שב, נתן כב' יובעקבותיהן

במהלך שעות ההצבעה, אלא ו( וידא)המצלמות לא יצלמו ולא ישמרו תיעוד חזותי "
 [ שלהלן ]... 2שיפורטו בפסקה  במקרים

באמצעות המצלמות  (וידאו)בשעות ההצבעה ניתן יהיה להפעיל תיעוד חזותי . 2
תקין, למשל של חשש לפגיעה מהותית בטוהר הבחירות או בסדרן ה רק במקרה

ועדות הקלפי, הצעות למתן שוחד בחירות או חשש  השמעה של איומים על חברי
 ".במהלך יום הבחירות לאלימות

ם תיעוד הקלפיות כשמערך את מתכוונת להפעיל  1ה דע כי המשיבים שונים נוומפי פרסל .3

 . דמות וביתר שאת. מכאן הבקשה שבכותרתכלליות הקושעשתה בבחירות ה



תיעוד זה , אולם לתיעוד אתרי ההצבעהסיעת העבודה אינה מתנגדת , כבר ייאמר כי ככלל .4

 אלה:צריך להתבצע במגבלות 

 .ת המרכזיתל ידי ועדת הבחירובצע עהצבת המצלמות צריכה להת .א

 . אחר או גאוגרפי, ללא כל אפיון אתני ת ייפרשו בכל אתרי ההצבעה בארץלמוהמצ .ב

ניתן יהיה לגשת לחומרים שהוקלטו אלא באמצעות אישור שיינתן על ידי ועדת לא  .ג

 .ר הבחירותהת במקרים בהם עלה חשש לטות המרכזיהבחירו

דת ראש וע-יושבתיעוד חזותי או קולי אלא באישור יהיה לפרסם את לא ניתן  .ד

 .הבחירות

בחירות ן של ההפרעה למהלך התקיחשב ילכללים אלה  כל תיעוד שלא בהתאם .ה

)להלן:  1969-חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, תשכ"ט)א( ל119בהתאם לסעיף 

 .(חוק הבחירות

 

 ת המרכזיתל ידי ועדת הבחירובצע עהצבת המצלמות צריכה להת

 .הר הבחירותמירה על טון שנים אחרים קובעים הוראות שונות שמטרתודיוק הבחירות ח .5

הבחירות ועדות י כבסיעות השונות של הכנסת היוצאת, הרת בין החלוקת הקלפיו

קוח על התנהלות ל אלה נעשים על מנת ליצור פיכ -ת ב הוועדה המרכזיהאזוריות והרכ

 . הליך הבחירות

נרחבות לשם שמירה צמה סמכויות כמו גם לוועדה עמרכזית ה ההוועדראש -, ליושבףבנוס .6

הן מוגבלות ביותר על האזרח יוצא מכל אלה כי החובות המוטלות . ר הבחירותעל טוה

 . ו וכו'לא לחשוף את הצבעת, תם אחועיקרן חובתו של האזרח שלא להצביע יותר מפע

, ללא אסדרה ברורה של או מפלגות גורמים פרטייםל ידי עעוד הצבת הקלפיות נעשית כל  .7

 מלהגיע לקלפי.יעים פוטנציאליים כי הדבר יניא מצבכבד , עולה חשש הנושא

תיעוד חזותי וקולי של ובו  ם פרטי,המוחזק על ידי גור מאגררה כי סיעת העבודה אף סבו .8

, הגנת הפרטיותחוק ל 2סעיף לפי ת עה בפרטיופגידי המצביעים בבחירות לכנסת עולה כ

חשש להטרדתו של ( שכן יש בתיעוד זה משום חוק הגנת הפרטיות)להלן:  1981-תשמ"א

ה לאוכלוסיי מצביע המשתייך, מדובר בשכן)לא כל  וו או לביזוי, להשפלתהמצביע

 .מסוימת(

 

 אחר או גאוגרפי, ללא כל אפיון אתני בכל אתרי ההצבעה בארץתיעשה למות רישת המצפ

ת מודע לשוני בין קבוצו הנובעת מכך שהאדם או הגורם המפלהת ה סטטיסטיאפלי .9

ן סורה על פי הדיא, תבין אותם קבוצו -באופן פסול  - מפלהמסוימות ומשכך ה יאוכלוסי

שתייכות הל רקע כי הפליה עהמשפט בישראל נדרשו לא אחת לקבוע בתי  .נת ישראלדיבמ



באופן  -ף זאת לסטות מהם וא על מנת קלאתנית היא אסורה וכי נדרשים טעמים כבדי מש

 . מידתי

 - דכבה חשש עוללמקרים בהם  ת נוגעתסטיקות בשאלת האפליה הסטטיהמחלועיקר  .10

. םם של אזרחינלשמירה על ביטחון המדינה או ביטחו -בדרך אחרת שאינו ניתן לריפוי 

 יישוביםן מצב בו מוצבות מצלמות באין לקבל בשום אופהרי ש, גישה זואפילו אם נקבל 

 של)שלא הוכחה( מהשאלה הסטטיסטית ת במנותק וזא היפי באוכלוסיציפמגזר סשל 

כיאט נ'  6763/06בש"א : לדוגמא )ראו טוהר הבחירות במגזר כזה או אחרדה על ההקפ

המדינה וערביי ישראל: המאבק לשויון במסגרת מדינה (; 2006) הרשות שדות התעופ

)תשס"ג(,  קרית המשפט ג'יהודית דמוקרטית ומיוסרת" )לזכר השופט חיים כהן ע"ה(, 

107). 

 

 רכזית פה לאישורה של הוועדה המרסומם כפותועדו ופלחומרים שיהגישה 

, יש ביעיםר על פרטיותם של המצת ובכדי לשמוירות הליך הבחת תקינועל מנת להבטיח א .11

גל צלמות במעבדומה למ) ודשיר שדרכו יתבצע התיעהמכרד מאכסון המידע מופכי לוודא 

שה אליו וגירכזית במשרדי הוועדה המר ן המידע המתועד יישמוכסההתקן בו יא. סגור(

 . תיעשה לאחר אישור

יהיה וכי ניתן אינם מורשים על ידי גורמים שכי תמונתו לא תופץ כל מצביע זה יידע באופן  .12

ך כ. ר הבחירותגים בהם עולה חשש לטוהחריצפות בהליך ההצבעה בקלפי רק במקרים ל

ביעים הסופית אינה רשימת המצ -נכון להיום  - אל שכןישמר פרטיותם של אזרחי ישרתגם 

 מפורסמת. 

בחירות ניתן יהיה להפעיל מהלך ההידיעה כי ניתן לפרסם ולתעד את באמצעות יודגש כי  .13

או לשלול הצבעה יהיה לאשש ף ניתן . אמנע מהצבעהייע או להעל אדם להצבלחץ פסול 

ף להגביר אך וכ רשימה קטן ביותרתה ר המצביעים לאובו מספרשימה מסוימת מקום ל

 . האזרחפעל על את הלחץ הפסול שמור יות

שש שמא גורמים או הח, מם של חומרים אלהמפרסו החששצם ע, סיעת העבודהלגישת  .14

קלפי הגיע לאשר יש להם אינטרס לוודא שפלוני הגיע או לא מסוימים במפלגות מסוימות 

הפרעה לבחירות בהתאם לסעיף ף או אחירות חוק הבעולה כדי הפרעה לבחירות כאמור ב

 1977-תשל"ז, ןוק העונשילח 197

 

 סיכום

רות לנציגי ירות המרכזית להוראש ועדת הבחשב ב' יותבקש כמכל הטעמים שהוזכרו, מ .15

ת. ם בקלפיוכלשהמצעי תיעוד ות הקלפי שלא לאפשר הצבת אהסיעות ולמזכירי ועד

ם של אמצעי ר הצבתשראש לא-כב' היושבתבקש שר זאת, מ, ככל שהזמן מאפןלחילופי

 . שלעיל 4ף למגבלות בסעיף , בכפותיעוד



הצבעה בקלפיות תיעוד ההשמיד את ל 1משיבה ראש להורות ל-' היושב, מתבקש כבףבנוס .16
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